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PREVÁDZKOVÝ ÚVER PODNIKATEĽ 2020 

v rámci prijatých mimoriadnych opatrení v SR  v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
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• Právny rámec: 

• § 25 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so 
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 

• Cieľ nástroja: 

• zmiernenie negatívnych následkov pandémie a podpora udržania prevádzky a zamestnanosti malých a 
stredných podnikoch (ďalej MSP) a to vo forme: 

• záruky za úver a 

• úhrady úroku z úveru ( ďalej len „ bonifikácia úroku“).  

• podpora MSP formou úhrady prevádzkových a investičných nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky 
zamestnanosti, splatenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam 

• Základné informácie: 

• Nástroj spočíva v poskytovaní úveru pre MSP vo výške 4 % p. a. ako pevná úroková sadzba 
fixovaná na celé obdobie splatnosti úveru s výškou bonifikácie úroku 4 % p. a. (na celé obdobie 
splatnosti úveru).  

• Záruka za úver je poskytnutá Ministerstvom financií SR. 

• O prostriedky z produktu Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 je možné sa uchádzať od 20.4.2020. 

• Na poskytnutie Prevádzkového úveru PODNIKATEĽ 2020 nie je právny nárok. 

POPIS NÁSTROJA 
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Oprávnenými sú MSP, ktoré: 

• vykonávajú svoju činnosť aspoň jedno ukončené (ucelené) účtovné obdobie pred podaním žiadosti o úver, 

• nemajú uvedené v predmete činnosti činnosť agentúry dočasného zamestnávania a/alebo sprostredkovanie 

zamestnania za úhradu, 

• nemajú záväzky voči zdravotnej alebo Sociálnej poisťovni na povinné zdravotné a sociálne odvody po lehote 

splatnosti viac ako 180 dní  

• nebolo voči MSP začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia 

• nie sú podnikom v ťažkostiach 

• nepôsobia v oblasti rybolovu, akvakultúry, prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov a činnostiach 

súvisiacich s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov 

OPRÁVNENÉ MSP 
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• Minimálna výška úveru: 10 000 € 

• Maximálna výška úveru: 350 000 € 

o Výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50 % celkového obratu klienta za rok 2019 

• Maximálna splatnosť: 3 roky (36 mesiacov) vrátane odkladu splátok. 

• Odklad splátok istiny a úrokov: 12 mesiacov od prvého čerpania úveru (odložené splátky budú rozpočítané do splátok 

behom zvyšných 24 mesiacov splácania úveru) 

• Úroková sadzba: 4 % p. a. ako pevná úroková sadzba fixovaná na celé obdobie splatnosti úveru, výška možnej 

bonifikácie úroku je 4 % p. a. (na celé obdobie splatnosti úveru) 

• Podmienky bonifikácie úroku: 

o V období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží MSP priemernú úroveň zamestnanosti riadnych 

zamestnancov oproti predošlému stavu. 

o V tom istom období MSP nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych 

alebo zdravotných odvodoch (resp. nebude mať tieto záväzky vyššie ako bola ich suma v čase podania žiadosti o 

úver a znížená o sumu poskytnutého úveru, pričom na tieto záväzky má dohodnutý splátkový kalendár, ktorý 

dodržiava). 

• Poplatok za poskytnutie úveru: 0,5 % z výšky úveru. 

• Viac informácií dostupných na stránke SZRB 

PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA ZVÝHODNENÝ ÚVER A BONIFIKÁCIU ÚROKU 

https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-podnikatek-2020span/
https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-podnikatek-2020span/
https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-podnikatek-2020span/
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Obsah tohto dokumentu je chránený autorskými právami. Použitie textov a obrázkov, dokonca aj výťahov z nich bez písomného súhlasu agentúry SARIO je porušením ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a je 
preto nelegálne. To platí najmä pre ich reprodukciu, prenos alebo použitie v elektronických systémoch. Obsah tejto prezentácie nemôže byť, ani čiastočne, kopírovaný pre komerčné účely, rozširovaný, menený, alebo 
poskytovaný tretím osobám. Upozorňujeme, že niektoré z obrázkov v tejto prezentácii môžu podliehať autorským právam tretích osôb. 

 
Cieľom tohto materiálu nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad o všetkých opatreniach prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Informácie a materiály poskytované agentúrou SARIO majú výlučne informatívny charakter. 
SARIO nenesie zodpovednosť za ich úplnosť alebo presnosť. SARIO neposkytuje stanoviská ani výklady k predmetným opatreniam. Pre bližšie informácie je vhodné obrátiť sa na subjekt zodpovedný za implementáciu alebo 
administráciu daného opatrenia. 

SARIO – 
INFORMÁCIE A 

KONZULTÁCIE PRE 
INVESTÍCIE A 
OBCHOD NA 

JEDNOM MIESTE 

E: covid19@sario.sk 

SARIO 
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